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Oficiālais Apple premium izplatītājs iSTYLE prezentē lielāko showroom Baltijā
3.aprīlī oficiālais Apple premium klases izplatītājs iSTYLE īpaši aicinātiem
viesiem prezentēja jauno veikalu – showroom, kas ir lielākais Baltijā un atrodas
iepirkšanās un izklaides centrā Akropole.
iSTYLE ir premium klases Apple oriģinālās produkcijas izplatītājs un servisa
nodrošinātājs Baltijā, kas jau gadu darbojas Latvijā. Plašā un modernā veikala –
showroom izveidē uzņēmums investējis aptuveni 500 000 eiro. Tas atrodas jaunajā
daudzfunkcionālajā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole un ir lielākais šāda tipa
veikals Baltijā. No 300 m2 lielās veikala platības lielāko daļu – 226 m2 – aizņem
showroom, kurā vakara viesi neformālā gaisotnē varēja izmēģināt vairāk kā 50 demo
elektroniskās ierīces, iepazīties ar jaunāko Apple produktu līniju, aksesuāriem, audio
un smart home. Veikalā tagad un turpmāk būs pieejami arī tādi zīmoli kā
Bang&Olufsen, Nomad, Canon, Philips Hue, Epico, Karl Lagerfeld, Aiino, Sonos,
DJI, Acme, Fibaro, Netatmo. Jaunā veikala koncepts paredz ne tikai demo ierīču
izmēģināšanu, bet ļaus organizēt īpašas apmācības un seminārus par Apple
produktiem.
Pērnā gada laikā uzņēmums ieviesis daudz jaunus pakalpojumus Apple zīmola
cienītājiem. Šobrīd iSTYLE pieejams Apple autorizēts serviss, Apple B2B klientu
apkalpošana, veco iekārtu atpirkšana, iPhone, iPad un Mac apdrošināšana un
garantijas laika pagarināšana, finanšu līzings gan juridiskām, gan privātpersonām.
Savos veikalos un internetā uzņēmums klientiem piedāvā izmantot iSTYLE lojalitātes
karti, kas tiek saglabāta Wallet lietotnē iPhone viedtālrunī. Par katru veikto pirkumu
tiek uzkrāti lojalitātes punkti, kurus klients var izmantot atlaides saņemšanai
nākamajās iepirkšanās reizēs.
“Mūsu klienti augsti novērtē iespēju saņemt pilnu servisu Apple tehnikas iegādes
brīdī iSTYLE veikalos, jo mēs, nodrošinot profesionālu apkalpošanu un konsultācijas,
padomājam par visu klienta vietā un viņam atliek vien izbaudīt augstākās klases
zīmola priekšrocības!” norāda iSTYLE pārdošanas un mārketinga vadītāja Ludmila
Kaļiņina.
Veikala prezentācijas laikā viesi neformālā gaisotnē varēja baudīt jaunākās
tehnoloģijas un profesionālas konsultācijas. iSTYLE viesiem bija sarūpējis īpašas
dāvanas un atlaides visam preču klāstam. Vakara gaitā ikkatrs varēja nofotografēties
ar viedierīcēm un uz vietas tikt pie oriģinālas foto izdrukas no šī vakara.
iSTYLE ir premium klases Apple izplatītājs, kas specializējas oriģinālo Apple
produktu un aksesuāru tirdzniecībā un pilna servisa atbalsta nodrošināšanā

klientiem. Tas pieder informācijas komunikāciju tehnoloģiju uzņēmumu grupai Midis
Group. Pirmie veikali Latvijā tika atvērti 2017. gada oktobrī t/p Alfa un modes un
izklaides centrā Riga Plaza.
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